
ล ำดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด ช่ือผลงำน ประเภทนวัตกรรม
1 โรงเรียนวัดจ ำปำ พระนครศรีอยุธยำ กำรจัดเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยโดยใช้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
2 วิทยำลัยเทคนิคตรัง ตรัง กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรู้

วิชำชีพ(PLC)สำขำวิชำคณิต  ไทย  สังคม  และพละ 
วิทยำลัยเทคนิคตรัง

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

3 โรงเรียนเทศบำล 1 วัดแก่นเหล็ก
(รัตนกะลัสอนุสรณ์)

เพชรบุรี กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร บุญข้ำว บุญชีวิต เสริมสร้ำงแนวคิด
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนกำร RICE

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

4 โรงเรียนบ้ำนหนองปลำ ชุมพร ลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ สู่ลูกเสือพอเพียง กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
5 โรงเรียนธัญญำวดีศึกษำ นครศรีธรรมรำช กำรจัดกำรเรียนรู้สู่อำชีพ เร่ืองกำรแปรรูปอำหำรจำกปลำนิล กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
6 โรงเรียนเบญจมรำชำลัยในพระบรม

รำชูปถัมภ์
กรุงเทพมหำนคร นักธุรกิจรุ่นเยำว์ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

7 โรงเรียนเทศบำลประตูล้ี ล ำพูน กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร 
Plus 4.0 (Phonemic Awareness and Phonics) โรงเรียน
เทศบำลประตูล้ี จังหวัดล ำพูน

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

8 โรงเรียนเพลินพัฒนำ กรุงเทพมหำนคร โครงงำนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน
(Problem-Based Learning)

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

9 โรงเรียนวัดเกำะแก้ว นครสวรรค์ กำรสอนแบบโครงกำร (Project Base Learning) ด้วยกำร
คละช้ันเรียนเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดของนักเรียนโรงเรียนวัดเกำะแก้ว

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

10 โรงเรียนอ ำนวยวิทย์ จันทบุรี กำรพัฒนำจิตพิสัยด้ำนควำมมีน้้ำใจ ระดับปฐมวัย กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
11 โรงเรียนบ้ำนโคกหำร กระบ่ี นวัตกรรมส่งเสริมทักษะอำชีพ" FLORA Career Model" กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

ตรวจสอบรำยช่ือสถำนศึกษำท่ีส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดสรรผลงำนหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ประจ ำปี 2562
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12 โรงเรียนปลำปำกวิทยำ นครพนม ถ้วยขนมช้ันสู่กำรเรียนโครงงำน STEM กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
13 โรงเรียนบ้ำนหนองฟ้ำ ร้อยเอ็ด “เด็กดีมีคุณธรรม สรรค์สร้ำงควำมดี โดยใช้รูปแบบกิจกรรมรุกและ

เชิงรับจัดกระบวนกำรเรียนรู้สู่โครงงำน”
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

14 โรงเรียนวัดหัวกรูด ชุมพร สหกรณ์สู่สถำนศึกษำพอเพียงด้วยกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 กำรลงทุน กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
15 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์ ว่ำวลอยลม โคมลอยฟ้ำ เชิดชูภูมิปัญญำ ค่ำนิยมและควำมพอเพียง 

สู่อำเซียน
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

16 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ สุโขทัย Activity of basic skill กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
17 โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่สูนหลวง สำขำบ้ำน

เด่นเวียงไชย ( ไร่ส้ม )
เชียงใหม่ นวัตกรรม กำรเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐำน  ( Activity Based 

Learning ) บูรณำกำรสู่ อัตลักษณ์ของโรงเรียน  (รักษ์ล้ำนนำ)
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

18 โรงเรียนวัดพุฒิปรำงค์ปรำโมทย์ นนทบุรี กำรพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
19 โรงเรียนบ้ำนจิก (หจก.วิบูลย์พำณิชย์

อนุเครำะห์)
ร้อยเอ็ด รูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน (TEST MODEL) กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

20 โรงเรียนบ้ำนประทุนทอง สุพรรณบุรี กระบวนกำรเรียนรู้ ๓ ระยะระดับปฐมวัยตำมบริบทชุมชน กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
21 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำนำงหรอก "เพ็ญชำติ

อุปถัมภ์"
กำญจนบุรี กำรพัฒนำรูปแบบกำรสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะกำรแก้ปัญหำ ด้วย

โครงงำนเชิงสร้ำงสรรค์
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

22 โรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ นครศรีธรรมรำช รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยจัดกำรเรียนรู้
แบบบูรณำกำร (Integration) ผ่ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
สู่กำรพัฒนำท่ีย่ังยืน ของโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

23 โรงเรียนบ้ำนโสกรัง กุดบัว วังทรำยขำว ขอนแก่น กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำน : โครงงำนคณิตศำสตร์ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
24 โรงเรียนบ้ำนบำเงง ปัตตำนี กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยโดยใช้ร้อยกรอง 

ส ำหรับ นักเรียนโรงเรียนบ้ำนบำเงง
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
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25 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชำลัย สงขลำ อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
26 โรงเรียนวัดเขำดิน ฉะเชิงเทรำ ชุดกิจกรรม "เด็กหลังเขำ เรำรักอ่ำนเขียน" กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
27 โรงเรียนวังง้ิววิทยำคม พิจิตร กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ QSCCS สู่อำชีพ

เห็ดนำงฟ้ำชำววัง
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

28 โรงเรียนดงสว่ำงวิทยำ อุบลรำชธำนี กำรจัดกำรเรียนรู้ชุมนุมนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์อำสำพัฒนำชุมชน
ด้วยข้ันตอนสะออน SAAOL Model

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

29 โรงเรียนพระยำมนธำตุรำชศรีพิจิตร์ กรุงเทพมหำนคร กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ "4 (four) Active" กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
30 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ กำรศึกษำควำมสำมำรถด้ำนกำรเรียนรู้ 7 ทักษะของนักเรียน ออทิ

สติกโดยใช้ระบบกล่องงำน (Work Boxes System)  กรณีศึกษำ : 
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดสุรินทร์

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

31 โรงเรียนมัธยมตลำดใหญ่วิทยำ ขอนแก่น กำรพัฒนำทักษะชีวิต สืบสำนทรัพย์ปัญญำท้องถ่ินสู่อำชีพตำมวิถี
ควำมพอเพียงย่ังยืน โรงเรียนมัธยมตลำดใหญ่วิทยำ “3M2T – SAN 
 model”

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

32 โรงเรียนพิมำยวิทยำ นครรำชสีมำ กำรบริกำรสังคมโดยใช้รูปแบบ PHIMAI  Model สู่กำรเรียนรู้ท่ีย่ังยืน กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

33 โรงเรียนเชียงยืนวิทยำ นครพนม วงดนตรีโปงลำงกระบวนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของนักเรียน
โรงเรียนเชียงยืนวิทยำท่ีย่ังยืน

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

34 โรงเรียนอนุบำลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ชุมพร จัดกำรเรียนรู้ 4PLUS สร้ำงส ำนึกเด็กดีสู่สังคมอย่ำงย่ังยืน 
โดยใช้ MODLE กำรเรียนรู้ PDSE

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

35 โรงเรียนบ้ำนวังถ้ ำ อุตรดิตถ์ Crossword Game สู่ควำมเป็นเลิศ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
36 โรงเรียนบ้ำนบำงแฟบ สงขลำ ส่งเสริมสุขภำพส ำหรับผู้ท่ีมีน้ ำหนักเกิน กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
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37 โรงเรียนบ้ำนวังโป่งพัฒนำ ก ำแพงเพชร กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้กำรมีส่วนร่วมแบบ
ดอกบัวตูมโรงเรียนบ้ำนวังโป่งพัฒนำ

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

38 โรงเรียนบ้ำนน้ ำปำย น่ำน สร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ บูรณำกำรเห็ดนำงฟ้ำ สู่กำรพัฒนำทักษะอำชีพ
ท่ีย่ังยืน ด้วยกระบวนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ (Constructivism)

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

39 โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ล ำปำง แบบฝึกเสริมทักษะกำรออกเสียงภำษำไทย ชุดคลินิกรักษ์ภำษำ 
พัฒนำสู่แบบฝึกออนไลน์

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

40 โรงเรียนบ้ำนหนองแสง สกลนคร กำรส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและหุ่นยนต์ เพ่ือ
พัฒนำทักษะนักเรียนในศตวรรษท่ี  21

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

41 โรงเรียนบ้ำนหนองคู ขอนแก่น "NONGKRU MODEL" พัฒนำกำรเรียนรู้สู่กำรประดิษฐ์พำนพุ่ม
สักกำระส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยให้ย่ังยืน

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

42 โรงเรียนบ้ำนดอนเกตุ นครรำชสีมำ MAGIC model  เพ่ือพัฒนำกำรอ่ำนออกเสียงภำษำอังกฤษ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
43 โรงเรียนบ้ำนวังหิน นครศรีธรรมรำช กำรเรียนกำรสอนด้วยส่ือของเล่นท่ีนักเรียนประดิษฐ์เองในรูปแบบ 

STEM Education
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

44 โรงเรียนเทศบำล 3 ชุมชนวัดจันทรำวำส เพชรบุรี ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
 (ภำษำอังกฤษ) โดยใช้เน้ือหำท้องถ่ิน เร่ือง  Let’s go to 
Phetchaburi ส ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

45 โรงเรียนบ้ำนกุดเรือค ำ อุบลรำชธำนี กำรสร้ำงส่ือนวัตกรรมกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์โดยใช้ 
หลักกำรสอน  แบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน Creativity-based Learning
 (CBL)เร่ือง แผงโซลำเซลล์หมุนตำมแสงด้วยหยดน้ ำ”

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
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46 โรงเรียนหัวดงรำชพรหมำภรณ์ นครสวรรค์ กิจกรรมกำรลดใช้พลังงำน เสริมสร้ำงส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและ
ชุมชนโรงเรียนหัวดงรำชพรหมำภรณ์ท่ีผู้เรียนได้ผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ 
เพ่ือพัฒนำทักษะ 7Cs

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

47 โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง(ขวัญโรจน์รำษฎร์
รังสฤษฏ์)

กรุงเทพมหำนคร ห้องเรียน  Growth  Mindset  สู่ควำมส ำเร็จด้วยโครงงำน กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

48 โรงเรียนวัดวังฆ้อง นครศรีธรรมรำช กำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเคร่ืองมือในกำรส่ือสำร 
(e-CLIP STEM Education through Sufficiency Economy 
Philosophy : e-CLIP STEM Education-SEP)

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

49 โรงเรียนเทศบำล 4 (บ้ำนเชียงรำย) ล ำปำง กำรจัดกำรเรียนรู้ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional 
Learning Community  : PLC)

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

50 โรงเรียนเทศบำลอินทปัญญำ วัดใหญ่อินทำ
รำม

ชลบุรี สำรำนุกรม อุดมปัญญำ ค้นเป็นเห็นประโยชน์ โดยกำรอ่ำนอย่ำงมี
วิจำรณญำณ SQ3R

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

51 โรงเรียนบ้ำนปะโค อุดรธำนี รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรเพ่ือพัฒนำผู้เรียนสู่อำชีพกำรแปร
รูปผลิตภัณฑ์จำกเส่ือกกออนไลน์ ยุค 4.0

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

52 โรงเรียนท่ำฉำงวิทยำคำร สุรำษฎร์ธำนี ระบบปฏิบัติกำรเพำะพันธ์ุปัญญำ สู่กำรพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน โรงเรียนท่ำฉำงวิทยำคำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 11

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

53 โรงเรียนบ้ำนสะป ำ ภูเก็ต กำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรโค้ช “PAER Model” เพ่ือพัฒนำ
ทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำไทย ส ำหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษำ

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
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54 โรงเรียนสวนผ้ึงวิทยำ รำชบุรี กำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรวัฒนธรรมท้องถ่ินลำยผ้ำกะเหร่ียง กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
55 โรงเรียนพระต ำหนักสวนกุหลำบ กรุงเทพมหำนคร นวัตกรรมน้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน อย่ำงย่ังยืน ด้ำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

56 โรงเรียนทับโพธ์ิพัฒนวิทย์ สุรินทร์ ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ สู่ “ขนุนต้นทุนแห่งรักษ์” ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

57 โรงเรียนบ้ำนป่ำแต้ว อุตรดิตถ์ กำรพัฒนำผลสัมฤทธ์ิและทักษะกำรอ่ำนเขียนภำษำไทยด้วย SGS 
DEC R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 - 6

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

58 โรงเรียนบ้ำนหนองดู่ดอนเปือย ขอนแก่น ปะติด ชีวิตชนบท (เมืองสอนอะไรได้บ้ำง) กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
59 โรงเรียนพนมสำรคำม "พนมอดุลวิทยำ" ฉะเชิงเทรำ “PANOM Model” กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
60 พยัคฆภูมิวิทยำคำร มหำสำรคำม กำรพัฒนำแกนน ำเยำวชนกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตำมบริบทอัต

ลักษณ์ท้องถ่ิน
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

61 โรงเรียนบ้ำนปลำดำว เชียงใหม่ Starfish Maker นักสร้ำงสรรค์แห่งบ้ำนปลำดำว กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
62 โรงเรียนบ้ำนต้องหนองสระปลำ อุดรธำนี TP3D Model กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
63 โรงเรียนวัดทุ่งสว่ำง นครรำชสีมำ PLCS ยกระดับขยับศรี NT ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
64 โรงเรียนทรำยขำววิทยำ นครศรีธรรมรำช กำรเรียนรู้บูรณำกำร Amazing Banana กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
65 โรงเรียนบ้ำนไผ่ศึกษำ ขอนแก่น กระบวนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของนักเรียนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ

 (STEM Education) ผ่ำนชุมชนกำรเรียนรู้ของครู (professional 
Learning Community)

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

66 โรงเรียนขำมเต้ียพิทยำคม นครรำชสีมำ กำรตรวจสอบฟอร์มำลินด้วยพืช 5 มะ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
67 โรงเรียนบ้ำนแห่เจริญวิทย์ กำฬสินธ์ุ ชุดกำรเรียนค ำศัพท์คล้องจองภำษำอังกฤษ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
68 โรงเรียนพลับพลำไชย สุพรรณบุรี SMART PPC. นวัตกรรมสร้ำงคนดี มำตรฐำนเด็กดี กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
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69 โรงเรียนวัดเกำะสระ นครศรีธรรมรำช Organic Soil อำหำรเสริมบ ำรุงดิน กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
70 โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 80 

(วังปริงเพ็ชรไพศำล)
สงขลำ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนโดยใช้เทคนิคกำรสอน 5W1H ส ำหรับ

นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 80 (วังปริงเพ็ชรไพศำล) อ ำเภอสะเดำ
 จังหวัดสงขลำ

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

71 โรงเรียนบ้ำนหนองตำคง นครรำชสีมำ นวัตกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนท่ีมีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (LD)

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

72 โรงเรียนคุรุประชำสรรค์ ชับนำท กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้วยกิจกรรมพหุปัญญำ (MULTIPLE 
INTELLIGENCES) โดยใช้รูปแบบ KS MODEL

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

73 โรงเรียนถ้ ำปินวิทยำคม พะเยำ กำรพัฒนำทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
literacy) โดยใช้กระบวนกำรค่ำย

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

74 โรงเรียนบ้ำนดุงวิทยำ อุดรธำนี โครงกำรบูรณำกำรหน่วยกำรเรียนรู้สืบสำนภูมิปัญญำ นำนำเกลือกก
 มรดกบ้ำนดุง ผ่ำนกระบวนกำร PLC

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

75 วิทยำลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้จำกฐำนชุมชนภำยใต้แนวคิดศำสตร์
พระรำชำ

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

76 โรงเรียนบ้ำนเขำพริกอนุสรณ์ ก ำแพงเพชร กำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน กิจกรรมอ่ำนหนังสือแลกแสตมป์ หนอน
น้อยนักอ่ำน

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

77 โรงเรียนบ้ำนยะพอ ตำก "ต้ำทอ ปวำเกอญอ" กำรศึกษำกำรท ำผลิตภัณฑ์จำกผ้ำทอปวำเก
อญอกันเช้ือรำ

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

78 วิทยำลัยเทคนิคเชียงรำย เชียงรำย กำรเรียนกำรสอนแบบประชำรัฐสร้ำงสมรรถนะอำชีพแก่ผู้เรียน
อำชีวศึกษำ

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
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79 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ เชียงใหม่ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะอำชีพด้วยรูปแบบกำร
เรียนรู้ 3 (รส D) MODEL

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

80 โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ หนองคำย กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำร STEM EDUCATION โดยผ่ำน
นวัตกรรมเคร่ืองเก็บขยะสะเทินน้ ำสะเทินบก

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

81 โรงเรียนสุเหร่ำจรเข้ขบ กรุงเทพมหำนคร รถรักษ์พืช กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

82 โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ กรุงเทพมหำนคร กระบวนกำรเรียนรู้ 7 ข้ันตอน เพ่ือจัดกำรขยะในโรงเรียน "รักษ์โลก 
รักษ์คชเผือก ร่วมลดขยะ"

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

83 โรงเรียนบัวเชดวิทยำ สุรินทร์ กำรจัดกำรเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษำโรงเรียนบัวเชดวิทยำ (BUACHED
 STEM Education Model)

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

84 โรงเรียนนำรำยณ์ค ำผงวิทยำ สุรินทร์ ดำรำศำสตร์ในวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ เพ่ิมคุณค่ำกำรเรียนรู้ดำรำ
ศำสตร์ไทย

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

85 โรงเรียนบ้ำนหนองบอน นครรำชสีมำ กำรสอนแบบพัฒนำควำมสำมำรถเฉพำะส ำหรับเด็กพิเศษ (Talents
 Unlimited For Needs Children)

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

86 โรงเรียนท่ำชัยวิทยำ สุโขทัย เกษตรแบบผสมผสำนอนุรักษ์วัฒนธรรมควบคู่กับส่ิงแวดล้อมบูรณำ
กำร 10 หมู่บ้ำน โรงเรียนท่ำชัยวิทยำ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

87 โรงเรียนบ้ำนกำงของ สุรินทร์ ผลิตภัณฑ์เส่ือกกยกคุณภำพชีวิต กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
88 วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ กรุงเทพมหำนคร กระบวนกำรเรียนรู้สู่ควำมส ำเร็จในกำรพิมพ์สัมผัสโดยใช้เทคนิคปิด

ตำและเล่นเกมส์ออนไลน์ Kahoot ในรำยวิชำพิมพ์ดีดอังกฤษ
เบ้ืองต้น(เสริม)

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
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89 โรงเรียนอนุบำลด่ำนช้ำง สุพรรณบุรี แบบฝึกทักษะกำรแก้โจทย์ปัญหำตำมข้ันตอนของโพลย่ำ
(Ploya’sProblem Solving Steps) ของนักเรียนโรงเรียนอนุบำล
ด่ำนช้ำง

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

90 โรงเรียนวัดมหำบุศย์ (พิทักษ์ถำวรคุณ) กรุงเทพมหำนคร Learn and Play to STREAM approach กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

91 โรงเรียนพนำศึกษำ อ ำนำจเจริญ กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุกด้วยโครงงำน
บูรณำกำร เพ่ือเตรียมพร้อมผู้เรียนก้ำวสู่ศตวรรษท่ี 21

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

92 โรงเรียนบ้ำนกวำลอซีรำ นรำธิวำส นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ "Active Learning by บึงบำยอ" กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
93 โรงเรียนวัดมหำพฤฒำรำม กรุงเทพมหำนคร IMM THE ADVENTURE TEAM สร้ำงเด็กดีมีคุณธรรม กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

94 โรงเรียนเร๊ำะห์มำนีย๊ะห์ สงขลำ โครงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ และส งเสริมทักษะชีวิต กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

95 โรงเรียนบ้ำนคุยผงดงน้อย ร้อยเอ็ด ไก่ไข่พอเพียงเล้ียงชีวิต ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้
 K2PL MODEL

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

96 โรงเรียนเทศบำลวัดไทรอำรีรักษ์ (มณีวิทยำ) รำชบุรี กำรเป่ำขลุ่ยเพียงออแนวใหม่ด้วยบทเพลงพระรำชนิพนธ์เพ่ือพัฒนำ
ทักษะกำรเป่ำขลุ่ยเพียงออกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

97 ร.ร.ฤทธิยะวรรณำลัย ๒ กรุงเทพมหำนคร กำรพัฒนำบอร์ดเกม “ศศสถำน” เพ่ือแก้ปัญหำกฎระเบียบและกำร
อยู่ร่วมกันในสังคมโรงเรียน ตำมวิถีไทย

เทคโนโลยีกำรศึกษำ

98 วิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี ทุ่นผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกคล่ืนทะเลส ำหรับอนุรักษ์แนวปะกำรัง เทคโนโลยีกำรศึกษำ
99 วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก ตำก เคร่ืองมือช่วยประกอบยำงรถจักรยำนยนต์ v.2 เทคโนโลยีกำรศึกษำ
100 วิทยำลัยกำรอำชีพไชยำ สุรำษฎร์ธำนี เคร่ืองล้ำงทะลำยปำล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภำพระบบรีไซเคิลน้ ำ เทคโนโลยีกำรศึกษำ
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด ช่ือผลงำน ประเภทนวัตกรรม
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101 วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง เคร่ืองม้วนกล้วยฉำบ  ( Plastered banana roll machine ) เทคโนโลยีกำรศึกษำ
102 โรงเรียนตะโหมด พัทลุง ชุดสำธิตควำมสัมพันธ์ของกำรเคล่ือนท่ีแบบวงกลมกับกำรเคล่ือนท่ี

แบบฮำร์โมนิกอย่ำงง่ำยในระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย
เทคโนโลยีกำรศึกษำ

103 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยำคม พัทลุง ชุดสำธิตกำรเกิดปรำกฏกำรณ์ทินดอลล์ด้วยเลเซอร์ เทคโนโลยีกำรศึกษำ
104 โรงเรียนเทศบำล 5 (กระดำษไทย

อนุเครำะห์)
กำญจนบุรี แบบฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 เทคโนโลยีกำรศึกษำ

105 วิทยำลัยเทคนิคบึงกำฬ บึงกำฬ ชุดจุดตรวจและสกัดก้ันออนไลน์เพ่ือควำมม่ันคง เทคโนโลยีกำรศึกษำ
106 โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ อีสำน มุกดำหำร วีดิทัศน์สร้ำงได้ด้วย Triple P Model เทคโนโลยีกำรศึกษำ
107 โรงเรียนบ้ำนม่วงงำม บุรีรัมย์ 3T Mdel เทคโนโลยีกำรศึกษำ
108 กศน.อ ำเภอศรีเชียงใหม่ หนองคำย ป่ันเพ่ือพ่อ Bike  For Dad เทคโนโลยีกำรศึกษำ
109 วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี ลพบุรี เบำะแจ้งเตือนกำรมีไข้ เทคโนโลยีกำรศึกษำ
110 โรงเรียนหนองเสำเล้ำวิทยำคำร ขอนแก่น กำรบริหำรกำรจัดกำรสถำนศึกษำโดยใช้นวัตกรรม SAOLAO Model

 ภำยใต้กำรขับเคล่ือนกำรศึกษำ KKSec๒๕ Model
เทคโนโลยีกำรศึกษำ

111 โรงเรียนอนุบำลนำคสมุทรเดชอุดม อุบลรำชธำนี อุปกรณ์ตำกช้อนพลังงำนแสงอำทิตย์ เทคโนโลยีกำรศึกษำ
112 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย เชียงใหม่ ผลงำนส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ E-smart farmer เทคโนโลยีกำรศึกษำ
113 โรงเรียนวัดหนองสมำน ตรัง เสริมสร้ำงวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบกำรจัด

ประสบกำรณ์ด้วยกำร์ตูนแอนิเมช่ัน
เทคโนโลยีกำรศึกษำ

114 โรงเรียนเจริญวิทยำ อุตรดิตถ์ ELECTRONIC BOOK - PROJECT BASED LEARNING เทคโนโลยีกำรศึกษำ

115 วิทยำลัยกำรอำชีพฝำง เชียงใหม่ เคร่ืองควบคุมกำรลงน้ ำหนักเท้ำ เทคโนโลยีกำรศึกษำ
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116 โรงเรียนวัดใหม่ล ำนกแขวก กรุงเทพมหำนคร บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กำรอ่ำนภำษำไทย เร่ือง สระเปล่ียน
รูป ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

เทคโนโลยีกำรศึกษำ

117 วิทยำลัยเทคนิคตำก ตำก ถังเก็บควำมเย็นพลังงำนแสงอำทิตย์ส ำหรับหมู่บ้ำนชนบทท่ีไม่มีไฟฟ้ำ
 (Solar cell cooler box for village without grid connection)

เทคโนโลยีกำรศึกษำ

118 โรงเรียนชุมชนบ้ำนคุริง(มิตรภำพท่ี25) ชุมพร บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบูรณำกำรหลักสูตรท้องถ่ินกับสำระ
วิชำคณิตศำสตร์ เร่ืองเลขยกก ำลัง  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1

เทคโนโลยีกำรศึกษำ

119 วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย หนองคำย ชุดฝึกมัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอกท่ีมีระบบป้องกัน เทคโนโลยีกำรศึกษำ
120 โรงเรียนวัดนมโฑ (ส ำนักงำนสลำกกินแบ่ง

สมทบสร้ำง 338)
ชัยนำท กำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรภำษำอังกฤษรูปแบบ EIS โดยใช้ Google

 Classroom
ดิจิทัลลเพ่ือกำรเรียนรู้

121 โรงเรียนวัดเจ้ำมูล กรุงเทพมหำนคร กำรพัฒนำแอปพลิเคชันสร้ำงโจทย์คณิตศำสตร์ ดิจิทัลลเพ่ือกำรเรียนรู้
122 โรงเรียนบ้ำนวังแข้ อุดรธำนี ปะติดมีชีวิต ดิจิทัลลเพ่ือกำรเรียนรู้
123 โรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์

สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
กรุงเทพมหำนคร ห้องเรียนสุขศึกษำแห่งอนำคต ดิจิทัลลเพ่ือกำรเรียนรู้

124 โรงเรียนหมู่บ้ำนสหกรณ์ 2 เชียงใหม่ กำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนห้องเรียนออนไลน์ วิชำ คอมพิวเตอร์ โดยใช้ 
google classroom ส ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6

ดิจิทัลลเพ่ือกำรเรียนรู้

125 โรงเรียนวัดบำงไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี กำรสร้ำงส่ือจำกฐำนชุมชนสู่กำรเรียนกำรสอนในช้ันเรียน ดิจิทัลลเพ่ือกำรเรียนรู้
126 โรงเรียนบ้ำนกกจ่ัน เพชรบูรณ์ กลยุทธ์กำรนิเทศภำยใน เพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถกำรจัดกำรเรียนรู้

ของครูโรงเรียนบ้ำนกกจ่ัน ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
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127 โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำวค ำโปรย ศรีสะเกษ กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนสุขภำวะ :  “ทุ่งยำวค ำโปรยโมเดล” โดย
ใช้ 7 ป. ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

128 โรงเรียนวัดร่มเมือง พัทลุง กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำโดยใช้ “ROMMUANG  Model” กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
129 โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก น่ำน PASAK MODEL : รูปแบบกำรบริหำรงำนโรงเรียนขนำดเล็กคุณภำพ

ในศตวรรษท่ี ๒๑
กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

130 โรงเรียนวัดควน นครศรีธรรมรำช กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำคุณธรรมนักเรียน โดยใช้ "วัดควน" 
โมเดล

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

131 โรงเรียนฝ่ังแดงวิทยำสรรค์ หนองบัวล ำภู กำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนตำมศำสตร์พระรำชำ  โดยใช้เทคนิค 
PODEE Model

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

132 โรงเรียนบ้ำนห้วยหมำกเล่ียม เชียงใหม่ กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ สู่ควำมเป็นเลิศ ด้ำนอำหำรกลำงวัน
ในโรงเรียน

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

133 โรงเรียนบ้ำนโคกพระหนองยำยเกล้ียง ขอนแก่น “kokpra Team:Pe Model”กลยุทธ์สู่กำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
134 ด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ เชียงรำย กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์

โดยใช้ 2D2S Model
กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

135 โรงเรียนวัดบำงฝ้ำย สมุทรปรำกำร นวัตกรรม กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมด้วยบทเพลง โรงเรียนวัดบำงฝ้ำย 
สมุทรปรำกำรเขต 1

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

136 โรงเรียนบ่อโพธ์ิวิทยำ พิษณุโลก กำรขับเคล่ือนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงผ่ำนกิจกรรม  : 
เอำข้ำวคืนนำ เอำภูมิปัญญำคืนถ่ิน

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

137 โรงเรียนปิยศึกษำ(มัธยมวัดดอนขวำง) นครรำชสีมำ กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำแบบโรงเรียนคุณธรรม กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
138 วัดแหลมวัง(จันทรมุขประชำ) สงขลำ กำรพัฒนำศักยภำพครู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ สู่

คุณภำพผู้เรียน
กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
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139 โรงเรียนบ้ำนหนองดอกบัว เลย กำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็กท่ีด ำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง(Stand alone)
โดย FAMILY MODEL กรณีศึกษำโรงเรียนบ้ำนหนองดอกบัว

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

140 โรงเรียนภู่วิทยำ นครรำชสีมำ กำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพด้วยกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
141 โรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง กำรด ำเนินงำนโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยใช้ 

2P2A Model
กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

142 โรงเรียนตำกพิทยำคม ตำก กลยุทธ์กำรบริหำรกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำโรงเรียนตำกพิทยำคม กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
143 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยำคม ขอนแก่น กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำโดยน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงบูรณำกำร ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

144 โรงเรียนไพศำลวิทยำคม ร้อยเอ็ด รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนคุณภำพโดยใช้  SUKIT  MODEL  
(SUKIT  MODEL TO  QUALITY  SCHOOL)

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

145 โรงเรียนบ้ำนปรำงค์ นครรำชสีมำ รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็กแบบมี
ส่วนร่วม สู่ควำม เป็นเลิศแบบย่ังยืน

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

146 โรงเรียนวัดประยุรวงศำวำส กรุงเทพมหำนคร กำรขับเคล่ือน ส.ว.ย.โมเดล(S.W.Y Model)ตำมแนววิถีพุทธเพ่ือ
พัฒนำคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีย่ังยืน

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

147 โรงเรียนเทศบำล 1 (บ้ำนเก่ำ) เชียงรำย กำรบริหำรจัดกำรขยะ “แยกแยะ ท้ิงเป็น เห็นคุณค่ำ” สู่ควำมม่ันคง
 ม่ังค่ัง ย่ังยืน ของโรงเรียนเทศบำล ๑ (บ้ำนเก่ำ) อ ำเภอพำน จังหวัด
เชียงรำย

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

148 โรงเรียนนิคมสงเครำะห์ 2 สระแก้ว นวัตกรรมกำรบริหำรโรงเรียน กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
149 โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหำนคร ระบบกำรจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)  

โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
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150 โรงเรียนบ้ำนแม่อูคอหลวง แม่ฮ่องสอน กำรประเมินโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้ำนแม่อูคอหลวง 
อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

151 โรงเรียนโรงเรียนบ้ำนบ่อร้ำง(ผลำนิวรรต) สกลนคร EIAR ระบบกำรเสริมสร้ำงศักยภำพครูศตวรรษท่ี 21 
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ สู่คุณภำพผู้เรียน

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

152 โรงเรียนวังจันทร์วิทยำ ระยอง หัวใจพอเพียง กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
153 โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม 

(พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม)
นครปฐม 4 กลยุทธฺ 9 วิถี เบญจวิถี วิถีกำญจนำ”  กำรบริหำรจัดกำร

สถำนศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศของโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย 
นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม)

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

154 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ปทุมวัน

กรุงเทพมหำนคร รูปแบบกำรจัดกำรโรงเรียนคุณภำพคุณธรรม : โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

155 โรงเรียนอนุบำลศรีสุนทร ภูเก็ต pLc : รูปแบบพัฒนำครูมืออำชีพ บนฐำนคุณธรรมครู Style 
Srisunthon Kindergarten school

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

156 โรงเรียนวิเชียรมำตุ 2 ตรัง กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้วย MAEKAEW Model กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
157 โรงเรียนเทศบำลวัดคลองโพธ์ิ อุตรดิตถ์ WKPM School Model กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
158 โรงเรียนเชียงของวิทยำคม เชียงรำย โครงกำร ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ  Professional Learning 

Community  PLC : Chiang Khong Nature School
กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

159 โรงเรียนเพชรลดำวิทยำ ร้อยเอ็ด แผนงำนปกครอง วินัยและกฎหมำย (Discipline and Legal 
department) เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพทรัพยำกรมนุษย์
และกำรบริหำรจัดกำรในโรงเรียน

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
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160 โรงเรียนบ้ำนทรำยขำว ชุมพร กำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณธรรมอย่ำงย่ังยืน ด้วยกิจกรรมโรงเรียนดี
ไม่มีอบำยมุข

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

161 โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยำคำรจังหวัดน่ำน น่ำน SW. MODEL สู่กำรพัฒนำนักเรียน หน่ึงนักเรียน หน่ึงศักยภำพ 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

162 โรงเรียนบ้ำนดอนหวำย(สิงห์คุรุประชำสรรค์) นครรำชสีมำ โครงกำรต้นกล้ำคนดีศรีดอนหวำย ใต้ร่มมหำวชิรำบำรมี  
เพ่ือพัฒนำคุณลักษณะสุจริต ของนักเรียนโรงเรียนบ้ำนดอนหวำย 
(สิงห์คุรุประชำสรรค์)

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

163 โรงเรียนวังทองวิทยำ สุโขทัย “กระบวนกำรบริหำรจัดกำร WT  on  TEAM  Model”
Application Padlet

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

164 โรงเรียนวัดหนองหลวง พิจิตร กำรสร้ำงระบบปฏิบัติงำนชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC: 
Professional Learning Community) โดยกำรนิเทศรูปแบบกำร
พัฒนำวิชำชีพ PBSE Model โรงเรียนวัดหนองหลวง สำนักงำนเขต
พ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 1

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

165 โรงเรียนบ้ำนอีต้อม ศรีสะเกษ นวัตกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนบ้ำนอี
ต้อม (Innovation of Students Moral Identity 
Encouragement of Ban E-Tom School)

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

166 โรงเรียนบ้ำนบึงลัด ชุมพร DRUG MODEL สู่สถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
167 โรงเรียนบ้ำนทุ่งเร้ีย ชุมพร รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้โมเดล 2ท  3ร กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
168 โรงเรียนบ้ำนอ่ำวมะม่วง ชุมพร AOW. M Model (Aowmamuang Model) กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
169 แจงร้อนวิทยำ กรุงเทพมหำนคร รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนวิถีพุทธโดยใช้ 3C & 3ดี Model กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
170 โรงเรียนบ้ำนทับศิลำ กำญจนบุรี THAPSILA  MODEL กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
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171 โรงเรียนหัวหมำก กรุงเทพมหำนคร 4P TEAM+S Model รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรขยะรีไซเคิลและ
ขยะอินทรีย์แบบพอเพียงและย่ังยืนในสถำนศึกษำขนำดเล็ก

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

172 โรงเรียนบ้ำนเกำะปรำง นครศรีธรรมรำช รูปแบบกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะนักเรียน  โรงเรียนบ้ำนเกำะปรำงโดย
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

173 โรงเรียนบ้ำนดอนดู่ นครพนม กระบวนกำร PLC สู่กำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิ O-NET โดยใช้ PRADU
 MODEL

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

174 โรงเรียนวัดท่ำเสม็ด นครศรีธรรมรำช กิจกรรมพัฒนำด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโดยกำรใช้เทคนิค
 3R

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

175 โรงเรียนห้วยจริงวิทยำ สุรินทร์ กำรบริหำรจัดกำรสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
176 โรงเรียนบำงพลีพัฒนศึกษำลัย สมุทรปรำกำร กำรพัฒนำสมรรถนะครูคณิตศำสตร์ด้วยระบบโค้ช กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
177 โรงเรียนอยุธยำนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยำ AYS PARENT NETWORK INOVATION กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
178 โรงเรียนส้มป่อยพิทยำคม ศรีสะเกษ กำรพัฒนำทักษะเพ่ือกำรเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี  21 ของนักเรียน

โรงเรียนส้มป่อยพิทยำคม ผ่ำนโครงกำรหน่ึงเดือน หน่ึงกลุ่มสำระ 
โดยใช้ SOMPOY MODEL

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

179 โรงเรียนวัดคูขุด ชุมพร กำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิคลีลำวดี 5 กลีบ กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
180 โรงเรียนบ้ำนห้วยล ำโใมง มุกดำหำร ห้วยล ำโมง เครือข่ำยโรงเรียนเรียนร่วม "ผำกูด โมเดล" กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
181 โรงเรียนรำชินีบูรณะ นครปฐม RACHAWADI Model: รูปแบบขับเคล่ือนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร

ในช้ันเรียน
กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

182 โรงเรียนบ้ำนกงหนิง สุรำษฎร์ธำนี กำรพัฒนำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนโดยใช้ Six  Module  Kongning 
 Model

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
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183 โรงเรียนบ้ำนโพนครก สุรินทร์ รูปแบบกำรบริหำรกำรจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์
เชิงบูรณำกำร : กิจกรรมจิตอำสำซับน้ ำตำญำติผู้วำยชนม์

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

184 โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) เชียงรำย กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมตำมค่ำนิยม 12 ประกำรของนักเรียน
โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) โดยกระบวนกำร Professional
 Learning Community (PLC)

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

185 โรงเรียนบ้ำนวังยำง หนองคำย กำรพัฒนำครูในกำรท ำวิจัยปฏิบัติกำรในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนำคุณภำพ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้รูปแบบ 3P MODEL

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

186 โรงเรียนสำธุกิจประชำสรรค์ รัชมังคลำภิเษก น่ำน กำรบริหำรโรงเรียนขนำดเล็ก ตำมรูปแบบ SMART Model สู่กำร
เป็นองค์กรอัจฉริยะ

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

187 โรงเรียนวัดพะโค นครรำชสีมำ “รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสขนำดเล็กเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนวัดพะโค ด้วย DEGWAT Model”

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

188 โรงเรียนเทศบำล 4 วัดนพวงศำรำม ปัตตำนี รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือ
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย โรงเรียนเทศบำล 4 วัดนพ
วงศำรำม

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

189 โรงเรียนวัดกองทรำย เชียงใหม่ กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและกำรสร้ำงทีมงำน โดยใช้รูปแบบ 
WATKONGSAI MODEL

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

190 โรงเรียนบ้ำนภูพำนทอง หนองบัวล ำภู เตำเผำขยะไร้ควัน  โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
191 โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย

 เชียงรำย
เชียงรำย Research School มุ่งสู่สำกล โดยค่ำนิยม  PCSHSCR    Princess 

Chulabhorn Science High School Chiang Rai
กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
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192 โรงเรียนวัดประชำวงศำรำม สุรำษฎร์ธำนี PRACHA MODEL ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

193 โรงเรียนบ้ำนละมุ ชุมพร LAMU Model :รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
สู่คุณภำพของโรงเรียนบ้ำนละมุ

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

194 โรงเรียนบ้ำนนำแซะ ชุมพร รูปแบบกำรบริหำรเพ่ือขับเคล่ือนกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นโดยใช้ 4P Model

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

195 โรงเรียนดอนทองวิทยำ พิษณุโลก กำรพัฒนำเอกลักษณ์ของโรงเรียน “ผู้น ำด้ำนกีฬำรักบ้ีฟุตบอล”
L AND  D  FOR  RAKBY  FOOTBALL MODEL (Leader and 
Development For Rakby  football   Model  school)

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

196 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทย กำฬสินธ์ุ STIM PILAR ส่ีเสำหลักแห่งควำมเป็นเลิศ กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
197 โรงเรียนบ้ำนดงบังคุรุรำษฎร์อุปถัมภ์ ขอนแก่น 4 ร่วม  2 หลัก  Model”กลยุทธ์สู่กำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
198 โรงเรียนบ้ำนไร่วิทยำ อุทัยธำนี BANRAI model รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำสู่กำรเป็น

โรงเรียนนวัตกรรม (Innovative School)
กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

199 โรงเรียนบ้ำนบุตำสุ่มหนองโจด บุรีรัมย์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
(O-NET) ด้วยกระบวนกำร PDCA

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

200 โรงเรียนเอรำวัณวิทยำคม เลย กำรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบบูรณำกำรเพ่ือพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้
รูปแบบ ERAWAN MODEL

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

201 โรงเรียนห้วยขำแข้งวิทยำคม อุทัยธำนี ห้วยขำแข้งโมเดล กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
202 โรงเรียนธรรมศำสตร์คลองหลวงวิทยำคม ปทุมธำนี กำรบริหำรโรงเรียนคุณภำพโดยใช้ RERNGRIST MODEL กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
203 โรงเรียนอนุบำลสุขสวัสด์ิ นครปฐม PLC อนุบำลสุขสวัสด์ิ กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
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204 โรงเรียนภูพำนวิทยำ อุดรธำนี กระบวนกำร PLC (Professional Learning Community) 
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนโรงเรียนภูพำนวิทยำ 
โดยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน Active Learning 
ควบคู่คุณธรรมอัตลักษณ์

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

205 โรงเรียนค ำเมยวิทยำคม อุดรธำนี กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือแก้ปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ของ
นักเรียนโรงเรียนค ำเมยวิทยำคม ด้วยแนวคิด "โครงกำรห้องเรียน 
ICU"

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

206 โรงเรียนบุ่งสะอำดวัฒนำ นครรำชสีมำ 4S Model กับวิถี DLTV สร้ำงสรรค์ผู้เรียนดีมีคุณภำพ กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

207 โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้ำนโพธ์ิ(มิตรภำพท่ี132) สระบุรี กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำโดยใช้หลักสูตร DLTVจัดกำรเรียนรู้ใน
ระดับประถมศึกษำปีท่ี1 ปีกำรศึกษำ 2561

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

208 โรงเรียนอนุบำลยโสธร ยโสธร กำรพัฒนำกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ควำมย่ังยืน
ด้วย K-TEABSI Model

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

209 โรงเรียนพระธำตุพิทยำคม น่ำน กำรพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ด้ำนทักษะอำชีพ ด้วย CASH PP
 Model

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

210 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยำ เลย กำรจัดกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ "นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมน ำสู่เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์" โดยใช้รูปแบบ SRISONGRAK NODEL

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

211 โรงเรียนพรุพีพิทยำคม สุรำษฎร์ธำนี กระบวนกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม HeT3D Model กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

212 โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ กำฬสินธ์ุ 3 in 1 สถำบันต้นแบบเรียนรวมคุณภำพตำมแนว บ-ว-ร (บริหำร
คุณภำพ-แวดล้อมคุณภำพ-ร่วมมือคุณภำพ)

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
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213 โรงเรียนเหล่ำใหญ่นำข่ำวิทยำคม ขอนแก่น LNW' style กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

214 โรงเรียนห้วยชันวิทยำ ขอนแก่น รูปแบบกำรขับเคล่ือนกระบวนกำร PLC สู่กำรพัฒนำวิชำชีพครูท่ี
เน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

215 โรงเรียนแร่วิทยำ สุรินทร์ กำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยกิจกรรมรวยธรรมรวยใจ กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

216 โรงเรียนเลำขวัญรำษฎร์บ ำรุง กำญจนบุรี L4s K4s  Model  “ผู้น ำทำงด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้” กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

217 โรงเรียนบ้ำนห้วยด้วน ตรัง กำรพัฒนำทักษะอำชีพเพ่ือกำรมีรำยได้ระหว่ำงเรียนโดยใช้รูปแบบ 
CARE  MODEL

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

218 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดมุกดำหำร มุกดำหำร รำยงำนผลกำรใช้รูปแบบกำรบริหำร MUK Model  ท่ีส่งผลต่อ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำพิเศษของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำ
จังหวัดมุกดำหำร ปีกำรศึกษำ 2561

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

219 โรงเรียนวัดหนองสุทธะ สระบุรี นวัตกรรมหนองสุทธะโมเดลยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
220 โรงเรียนบ้ำนร่องไผ่ เลย กำรวิจัยเร่ือง กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมภำคี 4 

ฝ่ำย เพ่ือพัฒนำคุณภำพนักเรียนของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ
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221 วิทยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชูทิศ กรุงเทพมหำนคร จิตมโนทัศน์ในกำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนกำร
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพบนพ้ืนฐำนทำงสังคมเชิงพุทธิปัญญำ
ของแบนดูรำเพ่ือเสริมสร้ำงนักเรียน นักศึกษำ กล้ำคิด กล้ำท ำ 
กล้ำน ำเสนอ สู่มำตรฐำนอำชีพอำชีวศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ
นวมินทรำชูทิศ กรุงเทพมหำนคร

จิตวิทยำ

222 โรงเรียนบ้ำนโนนเพ่ิม ชัยภูมิ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จิตวิทยำ
223 โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม มุกดำหำร กำรแก้ปัญหำกำรขำดวินัยด้วยนวัตกรรม MEDIA TAKE CARE 

WINNER
จิตวิทยำ

224 โรงเรียนวัดวันยำวล่ำง จันทบุรี อ่ิมน้ีเพ่ือน้อง อ่ิมท้องก่อนกลับ”งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนวัดวันยำวล่ำง (รัฐปัญญำนุกูล)

จิตวิทยำ

225 โรงเรียนสำขลำสุทธีรำอุปถัมภ์ สมุทรปรำกำร นวัตกรรม “ส.ส.อ. CARE” จิตวิทยำ
226 โรงเรียนวัดบ่อทรำยเจริญธรรม สงขลำ กำรจัดกำรเรียนรู้สู่ควำมสุข โดยใช้ทฤษฎีจิตตปัญญำร่วมกับ

หลักกำรทรงงำนของในหลวงรัชกำลท่ี 9
จิตวิทยำ

227 โรงเรียนชัยสิทธำวำส ปทุมธำนี Happy Place of Study จิตวิทยำ
228 โรงเรียนบ้ำนวังม่วง สกลนคร กำรบริหำรจัดกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กระบวนกำรมี

ส่วนร่วม
จิตวิทยำ

229 โรงเรียนโมคลำนประชำสรรค์ นครศรีธรรมรำช หลักสูตรท้องถ่ิน “งำนป้ันพ้ืนบ้ำนสืบสำนมรดกท้องถ่ินบ้ำนมะยิง” หลักสูตร
230 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้ำ ปทุมธำนี หลักสูตรสำระเพ่ิมเติม  กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนตำมอับดับข้ัน  

โรงเรียนวัดไพร่ฟ้ำ
หลักสูตร
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231 โรงเรียนโรงเรียนเทศบำล 5 เด่นห้ำ เชียงรำย หลักสูตรส่ิงแวดล้อมศึกษำ (Eco School) เร่ืองปรำชญ์ชุมชนสันโค้ง
น้อย

หลักสูตร

232 โรงเรียนศึกษำกุลบุตร พิษณุโลก เรียนรู้อยู่อย่ำงพอเพียง หลักสูตร
233 กศน.อ ำเภอสันทรำย เชียงใหม่ หลักสูตรโฮมสเตย์เพ่ือกำรท่องเท่ียวชุมชน หลักสูตร
234 วิทยำลัยเทคโนโลยีชลบุรี ชลบุรี รูปแบบกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนระดับกำรศึกษำ

ข้ันพ้ืนฐำนต่อเน่ือง เช่ือมโยงกำรอำชีวศึกษำรองรับเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก

หลักสูตร

235 ถนนหักพิทยำคม บุรีรัมย์ หลักสูตรเช่ือมโยงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
 หลักสูตร “สืบสำนนวดไทย Hello massage” ท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะด้ำนอำชีพนวดฝ่ำเท้ำและทักษะกำรคิด                    
สร้ำงนวัตกรรม

หลักสูตร

236 โรงเรียนบ้ำนหนองช้ำงคืน ล ำพูน หลักสูตรท้องถ่ิน ชุด ล ำไยลมหำยใจของ หนองช้ำงคืน หลักสูตร
237 วิทยำลัยชุมชนน่ำน น่ำน หลักสูตรดิจิตอลมำร์เก็ตต้ิง ไวน์แอด Digital Marketing LINE@ หลักสูตร

238 โรงเรียนวังโพรงพิทยำคม พิษณุโลก พัฒนำหลักสูตรท้องถ่ินแบบบูรณำกำร เร่ือง ข้ำวไทย หลักสูตร

239 โรงเรียนวัดธำตุทอง กรุงเทพมหำนคร หลักสูตรส่ิงแวดล้อมศึกษำเขตวัฒนำสีเขียว หลักสูตร

240 โรงเรียนหนองสูงสำมัคคีวิทยำ มุกดำหำร กำรพัฒนำหลักสูตร ฝ้ำยงำมครำมสวย โดยใช้ "BAIMON MODEL" หลักสูตร
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241 โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ มหำสำรคำม หลักสูตรท้องถ่ินควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพป่ำดูนล ำพันร่วมกัน
อนุรักษ์ปูทูลกระหม่อม

หลักสูตร

242 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษำลัย ชัยภูมิ กำรพัฒนำหลักสูตร เร่ือง กำรเพ้นท์สีบนผ้ำพ้ืนเมืองในเชิงพำณิชย์ หลักสูตร
243 โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้ำนพบพระ ตำก หลักสูตรผลิตภัณฑ์เคร่ืองส ำอำงสบู่แห่งรัก : หลักสูตรสถำนศึกษำ

โรงเรียนประชำคมอำเซียนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ "ชุมชนบ้ำน
พบพระ"

หลักสูตร

244 โรงเรียนชุมชนเอ้ืองก่อนำดี นครพนม หลักสูตรเพ่ิมเติม “ผู้ประกอบกำรในสถำนศึกษำ” หลักสูตร
245 โรงเรียนบ้ำนเพิก(รัฐประชำสำมัคคี) นครรำชสีมำ โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ สู่วิถีชีวิตพอเพียง แหล่งเรียนรู้
246 โรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ สกลนคร ฟำร์มไส้เดือนโรงเรียนท่ำแร่ศึกษำสู่กำรเรียนรู้เพ่ือคุณภำพชีวิตท่ีย่ังยืน แหล่งเรียนรู้

247 โรงเรียนบ้ำนหนองรี เพชรบุรี สนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ "ดิสสเลิศ ๑" โรงเรียนบ้ำนหนองรี แหล่งเรียนรู้
248 โรงเรียนตำกฟ้ำวิชำประสิทธ์ิ นครสวรรค์ รำกสำมสิบ พิชิตโรคำ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำ พัฒนำเด็กไทย ก้ำว

ไกลสู่สำกล
แหล่งเรียนรู้

249 โรงเรียนบ้ำนเปียงหลวง เชียงใหม่ โครงกำรพัฒนำทักษะอำชีพส ำหรับเด็กพิเศษเรียนรวมโดยครูภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน

แหล่งเรียนรู้

250 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ตรัง ต้นไม้โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์พูดได้ "ต้นไม้ของพ่อ" แหล่งเรียนรู้
251 โรงเรียนบ้ำนหนองไหลหนองบัวทอง ขอนแก่น กำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถำนศึกษำตำมวิถี

ชุมชนเพ่ือเสริมสร้ำงคุณลักษณะควำมพอเพียงของนักเรียนโรงเรียน
บ้ำนหนองไหลหนองบัวทอง

แหล่งเรียนรู้
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252 โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ สุรินทร์ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม ด้วยแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน 
สืบสำนองค์ควำมรู้ท้องถ่ิน โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ จังหวัดสุรินทร์

แหล่งเรียนรู้

253 โรงเรียนชิโนรสวิทยำลัย กรุงเทพมหำนคร ชุมชนชิโนรสแห่งกำรอ่ำน แหล่งเรียนรู้
254 โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร สุรินทร์ กล้วยมหัศจรรย์  ฉันรักษ์เธอ II แหล่งเรียนรู้
255 วิทยำลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง ชลบุรี ศูนย์กำรเรียนรู้ Hydroponics Farm แหล่งเรียนรู้
256 โรงเรียนกุตำไก้วิทยำคม นครพนม ตำมรอยองค์หินต้ัง สู่แหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท่ีย่ังยืน แหล่งเรียนรู้
257 วิทยำลัยอำชีวศึกษำร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลฟำร์มไก่ชน ( FIC-FARMS) แหล่งเรียนรู้
258 โรงเรียนบ้ำนหนองน้ ำขุ่น ระยอง นวัตกรรมห้องเรียนหุ่นยนต์ โรงเรียนบ้ำนหนองน้ ำขุ่น แหล่งเรียนรู้
259 โรงเรียนโรงเรียนสำธิตเทศบำลบ้ำนเชตวัน แพร่ แหล่งเรียนรู้ฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน ตำมรอยศำสตร์พระรำชำ แหล่งเรียนรู้
260 โรงเรียนโรงเรียนลำซำลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ 16 ฐำนกำรเรียนรู้ บูรณำกำร สู่หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 

Learning by Integration based on Sufficiency Economy 
Philosophy

แหล่งเรียนรู้

261 โรงเรียนหนองขำวโกวิทพิทยำคม กำญจนบุรี โครงกำรอนุรักษ์ สืบสำน ภูมิปัญญำผ้ำขำวม้ำร้อยสีของดีบ้ำนหนอง
ขำว

แหล่งเรียนรู้

262 ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำกำญจนบุรี กำญจนบุรี กล้วย กล้วย ช่วยส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
263 โรงเรียนรำชบพิธ กรุงเทพมหำนคร 3M PLUS Centre (ศูนย์กำรเรียนรู้พฤติกรรมเชิงคุณธรรม @ รำช

บพิธ)
แหล่งเรียนรู้

264 โรงเรียนน้ ำพองพัฒนศึกษำ รัชมังคลำภิเษก ขอนแก่น กำรตรวจวัดคุณภำพแม่น้ ำพองโดยใช้นำฬิกำสัตว์หน้ำดิน แหล่งเรียนรู้
265 โรงเรียนน่ำนประชำอุทิศ น่ำน ห้องเรียนธรรมชำติกลุ่มชำติพันธ์ุ แหล่งเรียนรู้สู่วิถีชีวิตท่ีย่ังยืน แหล่งเรียนรู้
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266 โรงเรียนรัฐรำษฎร์วิทยำ เชียงรำย ศูนย์กำรเรียนรู้กำรจัดกำรขยะด้วยรูปแบบ 4CA โดยกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพ่ือยกระดับทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนรัฐรำษฎร์
วิทยำ

แหล่งเรียนรู้

267 โรงเรียนบำงตะบูนวิทยำ เพชรบุรี แหล่งเรียนรู้ป่ำชำยเลน แหล่งเรียนรู้

268 โรงเรียนบ้ำนแฮดศึกษำ ขอนแก่น 1 – 2 – 3  - 4 – 5 Ban Haed Cleaning Model แหล่งเรียนรู้

269 โรงเรียนบ้ำนจอกขวำง มหำสำรคำม กำรประเมินโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ระดับกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพนักเรียนสู่มำตรฐำนท่ี 8 : ผู้เรียนมี
สุนทรียภำพและลักษณะนิสัยด้ำนศิลปะ ดนตรี และกีฬำ

กำรวัดผลและประเมินผล

270 โรงเรียนโรงเรียนอนุบำลสกุลจิตร นครรำชสีมำ นักเรียนวัยใส ใส่ใจคุณธรรม น ำน้องท ำควำมดี. อ่ืน ๆ
271 บ้ำนแพรกประชำสรรค์ พระนครศรีอยุธยำ โครงกำรธรรมะช ำระใจ โดยใช้กระบวนกำร 3Q และดำล่ี (DALI) อ่ืน ๆ
272 โรงเรียนบ้ำนห้วยแม่บอน ตำก รูปแบบกำรส่งเสริมสุขภำพ ตำมวิถี MAEBON อ่ืน ๆ
273 โรงเรียนบ้ำนหนองโนทับม้ำ มหำสำรคำม คุณธรรมน ำชีวิต ป้องกันปัญหำยำเสพติดและอบำยมุขอย่ำงย่ังยืนโดย

ใช้รูปแบบ TABMA
อ่ืน ๆ

274 โรงเรียนด ำรงสินอุทิศ อุบลรำชธำนี เคร่ืองห่ันตะไคร้พกพำ ตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง อ่ืน ๆ
275 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย  ธนบุรี กรุงเทพมหำนคร นวัตกรรมสีเขียว BIO CEMENT อ่ืน ๆ
276 วิทยำลัยกำรอำชีพวังน้ ำเย็น สระแก้ว ส่ิงประดิษฐ์ไม้เท้ำช่วยเดินอัตโนมัติส ำหรับผู้สูงอำยุ อ่ืน ๆ
277 โรงเรียนบ้ำนหนองน้ ำสร้ำง พิษณุโลก “ใต้ร่มธรรมพระพุทธชินรำช  สร้ำงฐำนชำติด้วยคุณธรรม” อ่ืน ๆ
278 โรงเรียนบ้ำนเกำะเปำะ ปัตตำนี ขับข่ีปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค อ่ืน ๆ

หน้ำ 25



ล ำดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด ช่ือผลงำน ประเภทนวัตกรรม

ตรวจสอบรำยช่ือสถำนศึกษำท่ีส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดสรรผลงำนหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ประจ ำปี 2562

279 โรงเรียนบ้ำนโนนเมืองโคกกุง ขอนแก่น สีถ่ำนชำร์โคลจำกไม้มะม่วง Charcoal color made from Mango
 branches

อ่ืน ๆ

280 โรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สุดยอดหนอนน้อยนักอ่ำน อ่ืน ๆ
281 โรงเรียนบ้ำนค่ำยวิทยำ ชัยภูมิ นวัตกรรมสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพแบบมีส่วนร่วมท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนบ้ำนค่ำยวิทยำ
อ่ืน ๆ

282 โรงเรียนบ้ำนนำกลำง นครรำชสีมำ สร้ำงเสริมคุณธรรม บูรณำกำรกิจกรรมหลักสูตรท้องถ่ินโดย
กระบวนกำรลงมือปฏิบัติ

อ่ืน ๆ

283 โรงเรียนสว่ำงวีระวงศ์ อุบลรำชธำนี ไม้กวำดพอเพียง อ่ืน ๆ
284 โรงเรียนบ้ำนหินกบ ชุมพร ตลำดนัดภำษำ Hinkob Flea Market กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
285 โรงเรียนบ้ำนหินกบ ชุมพร ระบบให้น้ ำไก่ผ่ำนแอปพลิเคช่ันบนสมำร์ทโฟน แหล่งเรียนรู้
286 โรงเรียนไชยบุรีวิทยำคม นครพนม แฟนซีปลำส้ม กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
287 โรงเรียนบ้ำนโป่ง เชียงรำย พลังใฝ่ดีพิชิตผลิตภัณฑ์ดำวอินคำ อ่ืน ๆ
288 โรงเรียนชุมแพพิทยำคม ขอนแก่น กำรพัฒนำคุณภำพชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) โดยใช้

กระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันแบบ "5ร่วม" บูรณำกำรกับ "CHANGNAW
 MODEL" ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 25

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

289 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยำคม อุบลรำชธำนี เร่ิมต้นเกษตรอินทรีย์กับจุลินทรีย์สังเครำะห์แสง แหล่งเรียนรู้
290 โรงเรียนสร้ำงคอมวิทยำ อุดรธำนี ผลกำรใช้เคร่ืองไล่นกพิรำบด้วยระบบปฏิบัติกำร Arduino จำกกำรมี

ส่วนร่วมของครูและนักเรียนชุมนุมสะเต็มศึกษำ
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
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ล ำดับ ช่ือโรงเรียน จังหวัด ช่ือผลงำน ประเภทนวัตกรรม

ตรวจสอบรำยช่ือสถำนศึกษำท่ีส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดสรรผลงำนหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ประจ ำปี 2562

291 โรงเรียนเทศบำล 4 เฉลิมพระเกียรติ กำฬสินธ์ุ กำรพัฒนำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรและกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง KALASIN Model
 สู่สถำนศึกษำพอเพียง

กำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

292 โรงเรียนมหำไชยพิทยำคม กำฬสินธ์ุ "We care" ร่วมกันแก้ปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกของนักเรียนท่ีมีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ โรงเรียนมหำไชยพิทยำคม ส ำนักงำนเขต
พ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
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